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بسم الله  الرحمن الرحیم

نظر هی ودود است اینجا                         هیئت یاس کبود است اینجا

فاطمه خود نظر افکنده به ما               اشک هر شیعه شهود است اینجا

(شاعر:سید ابوالقاسم موسوی القهاری)

 

 

سایت هیئت مذهبی یاس کبود 
 این سایت متعلق است به همه جوانان پاک-متدین-با ایمان-مومن -همه بچه

شیعه های امیرالومنین-محبین اهل بیت-نوکران و عاشقان امام
حسین-دلسوختگان حضرت زهرا(س)  و محفل همه جوانان  مومن و پاک

است.
با عرض سلام واحترام خدمت شما بچه شیعه های آقا امیرالمومنین علی(ع)

اگر بخواهیم خیلی مختصر و مفید تاریخچه و چگونگی شکل گرفتن هیئت
مذهبی یاس کبودرا بیان کنیم در یک کلام فقط می توان گفت همه چیز و همه

چی بر می گردد به تلاش و کوشش های یک سری  از محبان اهل بیت!!!!!
هیئت یاس کبود مهدیشهر از سال 1387 توسط چندی از محبین حضرت زهرا

وفراموش نکردگان سیلی مادر راه اندازی شد.
در اول کار وبا شروع مراسمات اعیاد وشهادت های ائمه وامامان معصوم

شکل گیری شد.
وپس از استقبال زیاد جوانان در باب هیئت وبا مداحی جانسوز حاج مهدی

طاهریان شکل روی دیگری به خود گرفت
و بعداز مدتی چند به فکر راه اندازی یک سایت در فضای مجازی وهمچنان که
در مراسمات پیشرفت خاصی داشت در فضای مجازی هم خواست بتواند در

 1 / 6



هیئت مذهبی یاس کبود - غیره - سنگسر . آی آر
چهارشنبه, 26 آبان 1389 15:16

بهبه دشمنان نامی تازه کند وعلاوه بر اختصار هیئت وانجام کارهای هیئت در
سایت به کار های فرهنگی در سایت بپردازد وبا مشکلات چندانی که در پیش
رو بود بعد از چندی سایتی با نام ببی دو عالم حضرت زهرا به نام یاس کبود
وبه نام همان هیئتمان راه اندازی شد.اهداف اصلی وبرنامه ریزی شده برای

سایت یاس کبود به شرح ذیل می باشد.
برنامه و اهداف سایت هیئت یاس کبود مهدیشهر:

1-اطلاع از مراسمات هیئت یاس کبود

2-دانلود سخنرانی ها (سخنرانی های هیئت وبزرگان اهل سخن )

3-دانلود مداحی های هیئت (ولادت ها-شهادت ها وگلچین بهترین
سبک ها )

4-تصاویر مذهبی (گلچین بهترین تصاویر مذهبی با توجه به مناسبت
های مذهبی در ایام سال )

5-ویژه نامه ها(ویژه نامه های مذهبی با توجه به مناسبت ها )

6-پخش زنده حرم ها معصومین (از جمله حرم امام حسین(ع) –امام
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علی(ع) –حضرت ابوالفضل(ع) –امام رضا (ع)و....)

7-ساخت ودانلود نرم افزارهای اتوران مذهبی(با توجه به مناسبت های
مذهبی در ایام سال )

8-ساخت ودانلود نرم افزار های موبایل مذهبی (با توجه به مناسبت
های مذهبی در ایام سال)

9-ساخت ودانلود نشریه داخلی هیئت (چاپ برای شهرستان مهدیشهر
ودانلود فایل پی دی اف آن برای افرادهای دیگر از مناطق دیگر)

10-انواع کتاب های مذهبی الکترونیکی (در حد توان در همه زمینه ها
وبه تفکیک )

11-سایت مراجع اعظام عالی قدر

12-کتابهای الکترونیکی مراجع عالی قدر (در زمینه های مختلف –از
جمله سوال وجواب وکتاب مورد بحث در مورد همه چیز)
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13-مشاوره اینترنتی وتلفنی به جوانان در هر مورد (با کمک وهمیاری
سازمان ملی جوانان استان و علمای عالی قدر استان )

14-پاسخ گویی به مسائل دینی وشبهات وسوالات دینی (با کمک
مراجع عالی قدر استان )

15کتابهای الکترونیکی مشاوره جوانان 

16-کتابهای الکترونیکی پاسخ گویی به مسائل دینی وشبهات وسوالات
دینی

17-کتابهای الکترونیکی مراجع عالی قدر

18-شهدای مهدیشهر(عکس شهدا با معرفی ومشخصات با خاطرات و
وصیت نامه ها)

19-پخش ویژه کلام رهبری
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20-همه چیز درباره حضرت زهرا

21-ائمه شناسی (گفتگو وشناختن کامل ائمه معصومین)

22-منتظران ظهور (شناخت کامل :امام زمان –منتظران امام زمان
_پرسش وپاسخ درباره امام زمان و....)

23-ودر اینده نزدیک اضافه کردن زیر ممجموعه وبلاگی (با نام وبلاگ
یاس 1-یاس2 –یاس 3و....)

به امید شرکت شما در مراسمات هیئت یاس کبود و به امید همکاری
باسایت خصوصا افراد همشهری ما وهم استانی وافراد دیگر کشور با

علاقه  خاصی در این زمینه ها هستند.

ادرس هیئت : میدان امام رضا -ساختمان کمیل- زیر زمین

 

     wwww.yasekabood.org کبود یاس هیئت اینترنتی پایگاه    
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   h.yasekabood@yahoo.com    h.yasekaboo@gmaile.c
omایمیل های هیئت یاس    

کبود    

جهت اطلاع از مراسم های هیئت یاس کبود نام ونام خانوادگی خود
را به شماره سامانه پیام کوتاه هیئت به شماره 3000990002995

ارسال نمائید 
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